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Sissejuhatus

Käesoleva määruse ettepaneku alusel tühistatakse kehtivad õigusaktid, mis ei paku enam 
küllaldaselt ajendeid uuendusteks ega taga kodanike ja keskkonna piisavat kaitset. Nende 
asemele luuakse uus viiele sambale toetuv süsteem: 
• järkjärgulise registreerimissüsteemi sisseviimine, mis hõlmab nii juba olemasolevaid 

kui ka uusi kemikaale; 
• riskide hindamise kohustuse ülekandmine riiklikelt ametiasutustelt tootjatele või 

importijatele;
• tootmisahela järgmise etapi kasutajatele kemikaalide kohta andmete esitamise ja nende 

testide läbiviimisel osalemise kohustuse kehtestamine juhtudel, kus see on vajalik ja 
õigustatud; 

• kasutuse lubamise või piirangute kehtestamise menetluse sisseviimine kemikaalide osas, 
mida tuleb käsitseda erilise ettevaatusega; 

• süsteemi avalikkuse jaoks läbipaistvamaks ja avatumaks muutmine juurdepääsu 
kergendamise teel kemikaale käsitlevale teabele.

TAUST

Käesoleva määruse väljatöötamine oli raske, keeruline ja vastuolusid põhjustav protsess: 
ainuüksi parlamendi valge raamatu kohta esitatud arvamuse vastuvõtmisest (2001. a 
november) komisjoni ettepaneku vastuvõtmiseni möödus kaks aastat (2003. a oktoober). 

Selles pikas protsessis oli asjassepuutuvate sektorite osalus laiaulatuslik: määruse esialgset 
eelnõud käsitlevate on-line konsultatsioonide käigus laekus rohkem kui 6000 arvamust. 
Kriitilistest hinnangutest ja arvukatest vastuettepanekutest ajendatuna oli komisjon sunnitud 
tegema algteksti olulisi muudatusi. 

Antud reformi põhimõtete ja eesmärkide osas, s.t. tervise ja keskkonna kaitse tagamise osas, 
midagi ei muutunud, küll aga pööratakse suuremat tähelepanu nendele aspektidele, mis 
puudutavad Euroopa tööstuse konkurentsivõimet. Lõpptulemusena jõuti tekstini, mis toob 
kaasa kulude olulise vähenemise. 

ARUTELU PARLAMENDIS

Komisjoni poolt ettepaneku vastuvõtmisele järgnenud kuudel viisid parlament ning eelkõige 
selle üheksa raporti ja arvamuste koostamise eest vastutavat komisjoni läbi esimese määruse 
eelnõud käsitleva arutelu. 

Keskkonna, rahvatervise- ja toiduohutuse komisjon töötas välja töödokumendi, milles tehti 
kokkuvõte parlamendiliikmete rohkem või vähem kattuvatest seisukohtadest parlamendi 5. 
ametiaja jooksul. 

Seoses 6. ametiaja algusega intensiivistati õigusloomega seotud menetluses osalevate 
komisjonide vahelisi asjakohaseid arutelusid, mille eesmärgiks on tagada määruse projekti 
vastuvõtmine esimesel lugemisel pärast suvepuhkust. 
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NÕUKOGU TÖÖ

Paralleelselt toimub kiirendatud tempol arutelu ka nõukogus.

Selleks tööstuse ja majanduse konkurentsivõime valdkonna eest vastutavate ministrite tasemel 
kohtuvas nõukogus loodud töögrupp vaatab läbi Ühendkuningriigi ja Ungari esitatud 
ettepanekut "Üks kemikaal – üks registreerimine", mis näeb ette ühtse registreerimissüsteemi 
mehhanismi abil, mis reguleerib rangemalt iga kemikaali kohta ühiseks kasutamiseks 
kättesaadavaks tehtud andmete kasutamist. 

Viimasel kohtumisel pööras töögrupp põhilist tähelepanu põhimõtetele, mis rõhutavad 
kõikide andmete jagamise kohustuslikkust (mitte ainult loomkatsetel põhinevad andmed) ja 
võimalusele viia sisse siduv mehhanism kulude jagamise osas. 

Peale selle arutati huvitavat ettepanekut, mille esitas väike liikmesriikide grupp, kes soovitab 
laiendada teavitamise nõuet toodetud või imporditud kemikaalide kogustele vahemikus 1 kuni 
10 tonni aastas. 

MÕJU-UURINGUD

REACHi hinnangulised kulud ja nende võimalik mõju Euroopa keemiatööstusele on alates 
valge raamatu vastuvõtmisest 2001. aastal olnud üks kõige ägedamini diskuteeritav ja 
vastuolulisem teema.

Ettepanekule lisatud mõju-uuringu kohaselt on komisjon määranud hinnanguliste kulude 
ulatuse 2,8 kuni 5,3 miljardi euroni, mis jääb aga viimastel kuudel teistes läbiviidud 
uuringutes maalitud musta stsenaariumi varju, kus kulude ulatus tõuseb kuni 180 miljardi 
euroni. 

Sarnaselt lahkuminevad on hinnangud ka REACHi kasutusele võtmisest tuleneva kasu kohta. 
Ka selles osas jõutakse komisjoni ja teiste huvitatud poolte läbiviidud uuringutes väga 
erinevate tulemusteni; tervishoiu kuludega seotud kulude hinnangud kõiguvad vahemikus 4,8 
ja 230 miljardit eurot.

RAPORTI PROJEKTI SUUNISED

Teadaolevalt viib komisjon hetkel läbi täiendavaid mõju-uuringuid, kus pööratakse rohkem 
tähelepanu süsteemi ladusa toimimise tagamisega seotud probleemidele kui selle kasutusele 
võtmisega seonduvatele kuludele.
Kuigi nende uuringute tulemused ei ole veel selgunud, jään ma komisjoni ettepaneku osas 
oma arvamuse juurde. Saavutatud tasakaalu ei tohi rikkuda, vaid vastupidi – seda tuleb 
tugevdada ja edendada, eriti mis puudutab süsteemi mõjusamaks ja usaldusväärsemaks 
muutmist. 

Selle väga üldise hinnangu alusel esitan poliitilise seisukoha: ma kavatsen esitada uue raporti 
projekti, mis üldjoontes eelmisest ei erine ja mis tõstab teatud prioriteedid tugevamalt esile. 

Minu peamiseks eesmärgiks jääb kemikaalide registreerimise, kasutuse lubamise ja hindamise 
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takistusteta toimiva süsteemi loomine ja käivitamine. Loomulikult ei ole välistatud, et seda 
süsteemi aja jooksul kohandatakse ja parandatakse. 

Raportöörina kontsentreerun ma seega nendele aspektidele, mis mõjutavad oluliselt REACHi 
toimimist ja mõjusust, jätmata siiski tähelepanuta küsimusi, mis on tihedalt seotud 
keskkonna- ja rahvatervise kaitsega. 

Ma kavatsen parlamendi teiste komisjonide, kelle spetsiaalsesse vastutusalasse vastavad 
määruse osad langevad, poolset panust igati arvesse võtta ja vääriliselt hinnata. 

Järgnevalt esitan peamised punktid raporti projekti jaoks, mille ma esitada kavatsen ning 
rõhutan, et igasugune kaastöö (ka kriitika) on igati tervitatav, sest see aitab mul täiustada 
teksti, mille kohustusin esitama veebruari keskel.

1. Registreerimine

Kemikaalide registreerimine on vaieldamatult uue määruse kõige rohkem vastuolusid tekitav 
punkt. Teadaolevalt on ette nähtud, et kõik kemikaalid, mida toodetakse või imporditakse 
aastas rohkem kui üks tonn, tuleb registreerida. 

Registreerimist peetakse üksmeelselt süsteemi kandvaks sambaks, sel eesmärgil viis komisjon 
sisse koguste tarvis künnise kui parameetri kemikaalide REACHi kaasamiseks. Arvukate 
arutelude käigus avaldasid nendes osalenud pooled sageli arvamust, et see kriteerium ei ole 
tõeliste ohtude hindamiseks sobiv (see puudutab nii loomuomaseid ohte kui ka kiirgust) ja 
seega soovitati mitmelt poolt see kriteerium asendada või kombineerida teiste kvalitatiivsete 
kriteeriumidega, nagu näiteks loomuomased ohud, kasutamine ja kiirgus. 

Minu arvates on aga niisugune lähenemine vastuolus komisjoni ettepaneku aluseks oleva 
filosoofiaga: kohustada tööstust varustama end piisava kemikaale käsitleva informatsiooniga 
ja selle informatsiooni kasutamine kemikaalide ohutuse tagamise eesmärgil. 

Registreerimise etapis seisneb peamine eesmärk kõikide uute ja olemasolevate kemikaalide 
süsteemi kaasamises – see tähendab tohutut ja samas vastuolulist ainete hulka (30 000 – 70 
000 – 100 000), mille mõju ja oht ei ole teada – kriteeriumi alusel (toodetud/imporditud 
kogused), mis minu arvates on sobiv vaid piisaval tasemel õiguskindluse tagamiseks. 

Alles pärast niisugust registreerimist on võimalik alustada teiste süsteemi etappide 
elluviimisega: hindamise, kasutuse lubamise ja piirangute kehtestamisega. Hindamise etappi 
üleminekul allutatakse kvantiteedi kriteerium välise ohu ja kiirguse kriteeriumidele. 

Seetõttu nõustun ma põhimõtteliselt komisjoni ettepaneku artikli 5 sõnastusega, mis näeb ette 
üleminekukorra kehtestamise, mille raames registreeritakse järk-järgult 99% kemikaalidest. 
Selle tulemusena kujuneb välja süsteem, mis jõustub alles pärast üheteistkümne aasta 
möödumist. 

Ka väga optimistliku oletuse kohaselt – et ettepanek võetakse aastal 2006 lõplikult vastu –
tähendab see, et süsteem jõustub täies mahus alles 2017. aastal. Praktikas tähendab see, et 
kemikaalid, mida toodetakse või imporditakse aastas rohkem kui üks tonn (s. t. kemikaalid, 
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millel on eelkõige oluline tähtsus VKEde jaoks) ja artiklites loetletud kemikaalid tuleb 
registreerida alles alates sellest kuupäevast. 

Seetõttu ei taha ma esitada muudatusettepanekuid, mis muudaksid juba esitatud mehhanismi.

See ei tähenda aga seda, et komisjoni esitatud teksti muudatusi teha ei tohi.

Näiteks pean ma isiklikult briti-ungari ettepanekut "Üks kemikaal – üks registreerimine" 
põhimõtteliselt huvitavaks. Kui kord "konsortsiumi" definitsioon õiguslikust käsitusest 
lähtuvalt on kindlalt määratletud, siis võib antud ettepaneku rakendamine endaga olulist kasu 
kaasa tuua, eriti loomkatsete kulude, lihtsustamise ja vähendamise osas. 

Tõsiselt tuleks kaaluda ka osa valitsuste poolt esitatud soovitust tugevdada teavitamise kohust 
ka nende kemikaalide osas, mida toodetakse või imporditakse väiksemates kogustes. 

On veel üks oluline võimalus. Oma varasemas raporti projektis tegin ma ettepaneku 
(muudatusettepanekud 94 ja 95) määruse muutmise menetluse ettepoole toomise kohta. Ma 
kinnitan ja rõhutan selle võimaluse olemasolu, et prioriteetide määramise kriteeriume kõikide 
poolte ja eriti Euroopa Kemikaalide Ameti kogemuste valguses muuta saaks. 

Kui määruse muutmine peaks toimuma varem, siis tuleb väga hoolikalt kaaluda, missugusel 
ajahetkel see toimuma peaks, arvestades komisjoni pakutud ajakava üldisemat kontrollimist. 

Lõpuks tuleks pöörata erilist tähelepanu eelkõige artiklites loetletud kemikaalide 
registreerimise küsimusele, sest see toob kaasa arvukalt küsimusi seoses rahvusvahelise 
kaubandusega. 

Selle punkti puhul ootan ma olulist panust nende komisjonide poolt, kelle vastustalasse antud 
valdkond langeb. 

Igal juhul kavatsen ma müügi soodustamiseks välja töötada Euroopa "ohutu kemikaali" 
märgise ja seda ideed ka edasi arendada. 

2. Hindamine ja Euroopa Kemikaalide Ameti roll

Nagu eelpool mainitud, võetakse komisjoni ettepaneku artikli 43 a alusel hindamisetapis 
kasutusele pingerida, mis ei ole enam seotud mitte ainult kogusega, vaid peegeldab ka 
kemikaalidest lähtuvaid ohte1. 

Komisjoni ettepanek näeb ette kahte tüüpi hindamist: liikmesriikide kohustuste hulka kuuluv 
dokumentatsiooni hindamine ja kemikaalide hindamine. 

Suurimad probleemid peituvad Euroopa Kemikaalide Ameti ja liikmesriikide asjakohaste 
ametiasutuste vahelistes suhetes. Mitmelt poolt on kavandatud menetluste keerukuse kohta 

  
1 Käesoleva artikli sõnastus: "Hindamiskriteeriumid hõlmavad ohtusid, kiirgust ja koguseid peegeldavate 
andmete kaalutlusi". 
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kriitikat avaldatud – otsuste tegemise valdkonnas liiga detsentraliseeritud korra kehtestamine 
võiks kaasa tuua olukorra, kus iga riigi menetlusviis on erinev ja see põhjustaks omakorda 
moonutusi siseturul. 

Vastavalt komisjoni ettepaneku artiklile 43 a töötab amet edasisi hindamisi silmas pidades 
kemikaalide pingerea tarvis välja vastavad kriteeriumid. Liikmesriigid järgivad neid 
kriteeriume oma jooksvate plaanide ettevalmistamisel.

Seoses sellega esitan ma uuesti muudatusettepanekute paketi oma esimesest raporti projektist, 
mille kohaselt tehakse ametile ülesandeks koostada nimekiri kemikaalidest, mida tuleks 
hinnata esmajärjekorras. Liikmesriigid kaasavad need kemikaalid oma jooksvatesse 
plaanidesse.

Sarnaselt esitan ma uuesti ka muudatusettepanekute paketi, mis näevad ette ameti keskse rolli 
tugevdamise institutsionaalse raami täpsema määratlemise teel, milleks ma kasutasin Euroopa 
Ravimihindamisameti näidet. 

3. Kasutuse lubamine ja asendamine

Põgus märge asendamise kohta: see on väga delikaatne küsimus ja seda mitte ainult 
keskkonna ja tervishoiu vaatepunktist, vaid ka uuenduste toetamise ning nende kemikaalide ja 
tehnoloogiate väljatöötamise edendamise seisukohalt, mis keskpika ja pikema perioodi vältel 
oleksid keskkonnasõbralikumad. See on määruse üks selgelt väljendatud ja olulisemaid 
eesmärke. 

Seepärast rõhutasin ma oma varasemas raporti projektis (muudatusettepanekud 47–61) 
asenduspõhimõtet, sidudes selleks omavahel tihedamini kasutuse lubamise (või selle 
pikendamise või uuesti läbivaatamise) ja väga problemaatiliste kemikaalide asendamise 
(CMR kat. 1 ja 2, PBT, vPVB, jne).

Selles punktis jään ma oma arvamuse juurde, et esitatud järjestus peaks olema vastupidine: 
mõisteliselt ja juriidiliselt üsna problemaatilise klausli "piisav kontroll" – kui algkriteerium 
kasutusloa andmisel – tähendusulatust tuleks piirata ja kasutuse lubamisel (selle pikendamine 
või uuesti läbivaatamine) peaks olema asenduspõhimõttega otseselt ja tihedamini seotud . 

Konkreetselt tähendaks see:

- luba antakse siis, kui sotsiaalne ja majanduslik kasu on suurem kui ohud tervisele ja 
keskkonnale, kui tõestatakse, et vastavaid alternatiivseid kemikaale ega tehnoloogiaid 
ei eksisteeri ja kui asendamise võimalust korrakohaselt kontrollitakse (viimase puhul 
on küll tegemist vähemtähtsa kriteeriumiga); 

- taotluste juurde peab olema lisatud dokumentatsioon, mis sisaldab kehtivat 
sotsiaalmajanduslikku analüüsi ja analüüsi alternatiivide kohta;

- loas peab selgelt ja siduval viisil olema öeldud, millistel tingimustel see välja anti, kui 
kaua see kehtib, millal see uuesti läbi vaadatakse ja millised on järelevalvemeetmed. 
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Hetkel kaalun ma mõningaid edasisi aspekte, nagu näiteks definitsioonid, kasutusvaldkond ja 
vastutuskohustus. 


